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Sporočilo za javnost
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO!
Vabilo na otvoritev likovne razstave mlade udeleženke programa PUM-O
Program Projektno učenje mlajših odraslih daje mladim priložnost za ustvarjanje iz različnih materialov,
v raznovrstnih tehnikah ter pridobivanje številnih veščin na interesnih področjih. Druženje,
medsebojno spoznavanje in odkrivanje lastnih ciljev je vez in spodbuda, da udeleženci PUM-O redno
prihajajo v skupino. Te okoliščine so pripeljale do priložnosti za postavitev likovne razstave udeleženke
Kaje Dizdarević, ki jo bomo otvorili v četrtek, 23. 3. 2017, ob 10.30 v prostorih RIC-a Novo mesto.
O avtorici ilustracij in slik lahko zapišemo, da je 19-letno dekle, ki se v prostem času ukvarja s
striparstvom, ilustracijami in slikarstvom. Striparstvo ustvarja v stilu manga, ki je japonski stil stripa.
Njen proces dela pri mangi poteka tako, da na A4 skicira celoten strip; nato ga s črnilom in markerji
nariše na A3 format, zatem pa senči v programu Photoshop. Za tako ustvarjanje so jo navdušile mange,
ki jih je z užitkom brala na internetu. Kmalu je ugotovila, da tudi sama uživa v risanju zgodb in
predstavljanju le-teh drugim ljudem skozi svojo perspektivo. S slikanjem se je začela ukvarjati mnogo
prej, že v osnovni šoli. Najpogosteje dela z akrili ter kombinacijo tušev in vodenih barv, zadnje čase pa
se preizkuša tudi v digitalnem slikanju. V program PUM-O je prišla kot brezposelna oseba, ki išče svojo
priložnost, da bi lahko njen talent in volja do ustvarjanja postala njen poklic.
V začetku junija 2016 smo v RIC-u ponovno začeli izvajati program Projektno učenje mlajših odraslih,
ki se s kratico imenuje PUM-O. Vključevanje v program poteka preko Zavoda RS za zaposlovanje.
Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.
V PUM-O se vključujejo mlajši odrasli od 15. do 26. leta starosti, ki imajo status brezposelne osebe ali
iskalca zaposlitve; niso vključeni v izobraževanje ali pa se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki
vodijo v prekinitev šolanja; niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve. V skupini je od 18 do 24 udeležencev.
PUM-O je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih za približevanje
trgu dela in aktivno sodelovanje v družbi. Temelji na pridobivanju ključnih kompetenc, predvsem na
učenju učenja ter samoiniciativnosti in podjetnosti. PUM-O predvideva različne oblike pomoči na
posameznikovi karierni poti, povezani s pridobivanjem izkušenj, znanja in kompetenc, potrebnih za
uspešen vstop na trg dela, pa tudi samostojno in družbeno dejavno življenje.
Program je za udeležence brezplačen. Učenje poteka v obliki projektnega dela, ki omogoča, da
udeleženci lahko ustvarjajo in delajo v skladu s svojimi željami, interesi in sposobnostmi. Mentorji, ki
delamo v programu, svetujemo pri nadaljevanju opuščenega šolanja, nudimo različne oblike učne
pomoči, usmerjamo in spodbujamo pri iskanju zaposlitve ter skupaj z udeleženci ustvarjamo okoliščine
za dobro počutje in pripravljenost za delo.
Vabljeni, da se nam pridružite na dogodku, ki bo prispeval k promociji programa PUM-O in javni
predstavitvi talentirane mlade likovne umetnice Kaje Dizdarević. Otvoritev pomeni tudi začetek nove
sezone razstav Galerije RIC-a Novo mesto.
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